
Народно събрание 
на Република България

ЕВРОвести
Седмичен бюлетин 

Година ІV       № 13

                   11 април 2011 г.

Съдържание на броя

Тема на седмицата                                                                                                                                           ..................................................................................................................  2  

Събития в Народното събрание                                                                                                                   .............................................................................................  3  

Предстоящи събития                                                                                                                                                     ............................................................................................................................  3  

Годишна работна програма                                                                                                                                        .................................................................................................................  3  

Законопроекти свързани с правото на ЕС                                                                                                               ............................................................................................  4  

Новини от България свързани с ЕС                                                                                                               ..........................................................................................  6  

Новини от европейските институции                                                                                                      ..................................................................................  7  

Събития от изминалата седмица в европейските институции                                                                         ...........................................................  7  

Документи на Европейската комисия                                                                                                     .................................................................................  11  

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз                                               .....................................  12  

Книги от фонда на Европейския документационен център                                                           ..............................................  15  

Използвана е информация от официалните интернет страници на европейски институции и  
информационни агенции 

Народно събрание на Република България
Бюлетинът е достъпен на адрес:   http  ://  www  .  parliament  .  bg  /?  page  =  eu  &  s  =  bul  &  lng  =  bg  

http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg


Седмичен бюлетин Брой 13
11 април 2011 г.

Тема на седмицата

Ромите  -  нови  цели  за  по-успешна 
интеграция

План  за  подобряване  на  достъпа  на  ромите  до 
образование, трудов пазар, здравеопазване и жилища.

"Роми"  е  общо  понятие  за  различните  ромски  групи, 
наричащи се роми, цигани, мануши, ашкали или синти.  Те са 

най-голямото  етническо  малцинство  в  Европа  -  около  11  млн.  души.  В  почти  всички 
държави от ЕС има ромски общности. 

Ромите  в  Европа  срещат  повече  трудности  в  сравнение  с  останалата  част  от 
населението.  На  много  от  тях  им  липсва  необходимото  за  намиране  на  работа 
образование. Често те живеят по-кратко и при лоши жилищни условия. 

Рамката  на  ЕС  за  национални  стратегии  за  интеграция  на  ромите  
определя цели на равнище Съюз за повишаване на качеството на живот на ромите и 
преодоляване на социално-икономическите различия, отделящи ги от останалата част от 
обществото. Целите са: 

-  всички ромски деца да завършват начално училище - според проучване в шест 
държави от ЕС в момента едва 42 % от тях завършват този образователен цикъл 

-  пълен  достъп  до  професионално  обучение,  трудовия  пазар  и  схемите  за 
самостоятелна заетост - равнищата на заетост, по-специално при жените, са много под 
средните за ЕС 

- равен достъп до здравеопазване, профилактични грижи и социални услуги, като 
намаляването на детската смъртност е приоритет 

-  недискриминационен  достъп  до  жилища,  включително  и  социални  такива  - 
например  чрез  свързване  на  ромските  общности  със  системите  за  обществено 
водоснабдяване и електроснабдяване 

От страните членки на ЕС ще се изисква въз основа на тези насоки да изготвят 
национални стратегии за ромите до края на тази година. 
В плана се предлагат и начини как да се отговори по-добре на нуждите на ромите, като 
се използва наличното финансиране от ЕС. Към днешна дата повечето държави-членки не 
използват пълноценно отпуснатите от ЕС средства в подкрепа на насочени към ромите 
проекти. 

Гарантирането на ромите на равни права и възможности с останалите граждани е 
важно за тяхната интеграция и за социалната сплотеност на обществото.  Освен това то 
ще има и положителни икономически последици. Ако притежават необходимите умения, 
за  да  си  намерят  работа,  ромите  ще  могат  да  допринесат  за  производителността  на 
икономиката, като така ще намалее плащането на обезщетения от държавата и ще се 
увеличат постъпленията от подоходни данъци. 

Комисията ще наблюдава  напредъка на националните стратегии за  ромите,  по-
специално чрез Агенцията на ЕС за основните права , и всяка година ще го отчита пред 
Парламента и Съвета. 

Още за ЕС и ромите 

Източник: страницата на Европейската комисия
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Събития в Народното събрание

Предстоящи събития 

13/04/2011
09:00 Пленарно заседание
13/04/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
13/04/2011
14:30 Заседание на Комисия по здравеопазването
13/04/2011
14:30  Заседание  на  Комисия  по  европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове
13/04/2011
15:30 Заседание на Комисия по труда и социалната политика
14/04/2011
09:00 Пленарно заседание
14/04/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
14/04/2011
14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите

11/04/2011
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще посети Сливен 
11/04/2011
Делегация на Народното събрание е на посещение в Европейския парламент във връзка с 
процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство 

Годишна работна програма 
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http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/670
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/670
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http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/669
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/669
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/234/sittings/ID/5086
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5083
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/616
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/231/sittings/ID/5087
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5085
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5085
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/5081
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5082
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/616
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Годишна работна програма по въпросите на ЕС (2011 г.)

Законопроекти свързани с правото на ЕС

   
На  31 март 2011 г.  Комисията по околната среда и водите  разгледа и прие на 

първо   четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  опазване  на 
околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерски съвет на 16.03.2011 г. 

Законопроектът за  изменение и допълнение на Закона за опазване на околната 
среда има за цел да приведе българското законодателство в съответствие с европейското 
право, като: 

- въведе изискванията на  Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от  21 октомври 2009 г.  относно  Етап II  на  улавяне на бензиновите  пари при 
зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции; 

- въведе изискванията на чл.1, параграф 2, б. «а»(ii), т.6, 7 и 8, и параграф 5 от 
Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 т. за 
изменение  на  Директива  98/70/ЕО  по  отношение  на  спецификацията  на  бензина, 
дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване 
нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове 
по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО;

- приеме мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 
ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за 
емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове 
в  рамките  на  Общността  във  връзка  с  изискване  на чл.10,  параграф 1  от  Директива 
2003/87/ЕО,  изменен  с  чл.1,  параграф  11  от  Директива  2009/29/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  23  април  2009  г.  с  оглед  подобряване  и  разширяване  на 
схемата за търговия с квоти за парникови газове на Общността;

-  приеме  мерки  по  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  №1008/2008  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  24.09.2008  г.  относно  общите  правела  за  извършване  на 
въздухоплавателни услуги в Общността;

-  прецизира  действащи  разпоредби  във  връзка  с  прилагане  изискванията  на 
Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. 
за  създаване  на Европейски регистър за  изпускането и  преноса на замърсители и  за 
изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 91/61/ЕО на Съвета; 

На 7 април 2011 г. Комисията по правни въпроси разгледа и прие на второ четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 002-01-
94, внесен от Министерски съвет на 18.10.2010 г. 

Със законопроекта за  изменение и допълнение на Закона за търговския регистър 
се  предлага  приемането  на  разпоредби,  гарантиращи  съответствието  на  българското 
законодателство с изискванията на Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-
членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за 
защита на интересите на членовете и на  трети лица с  цел тези гаранции да станат 
равностойни.
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На 6 април 2011 г.,  Комисията по труда и социалната политика разгледа и прие на 
първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за  насърчаване на 
заетостта, № 102-01-21, внесен от Министерския съвет на 28.03.2011 г. Законопроектът 
за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  насърчаване  на  заетостта  има  за  цел 
въвеждането  на  изискванията  на  Директива  2009/50/ЕО  и  на  Директива  2009/52/ЕО. 
Директивата 2009/50/ЕО предвижда приемането на висококвалифицирани работници от 
трети страни и техните семейства, като се въведе ускорена процедура за приемане и 
издаване на разрешение тип – “синя карта на ЕС”. Директива 2009/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за 
санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета 
държава  следва  да  бъде  транспонирана  до  20  юли  2011  г.  Директивата  определя 
минимални общи стандарти за санкции и мерки срещу работодатели, които нарушават 
забраната  за  наемането  на  работа  на  незаконно  пребиваващи  граждани  на  трети 
държави.  Законопроектът  бе  приет  на  първо  четене  и  от  Комисията  по  европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове на 6 април 2011 г.

На  7  април  2011  г.,  Комисията  по  правни  въпроси  обсъди  и  прие  на  второ 
гласуване  общ  проект  №  153-03-22/28.02.2011  г.  на  приетите  на  първо  четене 
Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс: № 002-01-12, внесен 
от Министерски съвет на 19.01.2010 г. ; № 054-01-33 , внесен от МАЯ МАНОЛОВА и група 
народни представители на 16.04.2010 г.; № 002-01-34, внесен от Министерски съвет на 
05.05.2010 г.; № 002-01-97, внесен от Министерски съвет на 22.10.2010 г.; № 154-01-9 , 
внесен от ФАНИ ХРИСТОВА, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, ЕМИЛ РАДЕВ на 04.02.2011 г.

Законопроектът  за  изменение  и  допълнение  на  Наказателния  кодекс  привежда 
националното ни законодателство в съответствие със следните актове: 

Рамково  решение  2008/675/ПВР  на  Съвета  от  24  юли  2008  година  за  вземане 
предвид присъдите,  постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на 
новообразувани наказателни производства;

Рамково  решение  2008/919/ПВР  на  Съвета  от  28  ноември  2008  година  за 
изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма;

Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от  28 ноември 2008 година относно 
борбата  с  определени  форми  и  прояви  на  расизъм  и  ксенофобия  посредством 
наказателното право;

Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и 
налагане на санкции при нарушения;

Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 
година относно защитата на околната среда чрез наказателно право.

Народно събрание
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Новини от България свързани с ЕС

България е с най-ниско почасово заплащане в ЕС

Работещите в частния сектор в Германия през 2010 година са получавали средно 
по 29,20 евро на час. Това е с около 32% повече от средното в ЕС, но с около 12% по-
малко от съседна Франция.

Разходите за труд на работодателите в България са 7 пъти по-ниски от средното в 
ЕС  –  показва  ново  европейско  сравнение,  обобщено  от  статистическата  служба  на 
Германия.  Докато  в  България  средният  разход  за  час  труд  е  3.10  евро,  средно  за 
Европейския съюз разходът за час труд възлиза на 22.10 евро, съобщава DarikFinance.bg.
Най-високи са разходите за труд в Дания, в размер на 37.60 евро на час, тоест 12 пъти 
повече, отколкото в България. Цитираните данни се отнасят за четвъртото тримесечие на 
2010 г. в частния сектор.

Разходите за труд се формират от две големи групи разходи: брутни разходи за 
заплати и странични разходи. 

Средно на 100 евро брутна заплата, разходите на работодателите в Европейския 
съюз  за  труд включват  31  евро  странични разходи.  В  Швеция например страничните 
разходи са 51 евро на 100 евро брутна заплата, в Румъния 34 евро, а в Германия само 28 
евро. 

В това отношение България не се намира на дъното. Страничните разходи за труд 
в  България  са  19  евро  на 100 евро.  За  сравнение,  във  Великобритания  страничните 
разходи са 16 евро на 100 евро брутна заплата, а в Дания само 11 евро. 

Анализът  показва,  че  макар  трудът  в  България  да  е  най-евтин  в  Европа, 
сравнително  по-голяма  част  от  възнаграждението  за  труда  преминава  в  хазната  на 
държава под формата на странични разходи.  Най-ощетен от това, разбира се, отново е 
работещият. 

Умерените  или  ниските  разходи  за  труд  традиционно  се  посочват  като  водещ 
фактор  за  повишаване  на  икономическата  активност,  в  частност  за  привличане  на 
чуждестранни инвеститори, посочва DarikFinance.bg. 

Но в светлината на изнесените данни, вероятно макроикономическото управление 
на  България  е  редно  да  заключи,  че  ниските  разходи  за  труд  не  само  че  задържат 
потреблението, но и не водят директно до подобряване на конкурентната позиция на 
страната.

Източник:europa.bg
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Бил  Гейтс  в  ЕП:  "Учим  се  да  бъдем  по-разумни  с 
парите за помощи"

Борбата с бедността и болестите бе основната тема 
на  разговорите  на  Бил  Гейтс  в  Европейския  Парламент. 
Основателят на Microsoft и най-големият частен дарител в 
света посети Комисията за развитие на ЕП във вторник, за 
да  представи  своята  благотворителна  инициатива  Living 

Proof, която цели да демонстрира значението на помощта за развитие. Гейтс се срещна 
още с председателя на Парламента Йежи Бузек и с председателя на ЕК Барозу. 

"Животът на милиони хора може да бъде спасен всяка година", заяви основателят 
на фондация "Гейтс", според когото е необходимо по-добро представяне на огромното 
значение на помощите.

Помощ  за  бедните  фермери,  така  че  да  изхранват  съответните  общности, 
увеличаване на доходите, даване на  възможност на децата да ходят на училище: това са 
целите, залегнали в основата на инициативата на Гейтс. Неговата кампания " Living Proof 
" разпространява също ваксини и се бори за намаляване на смъртните случаи, свързани 
със  СПИН,  както  и  срещу  предаването  на  вируса  от  майка  на  дете.  "Здравето  е  от 
ключово значение", каза Бил Гейтс пред депутатите - "по-доброто здраве е свързано с 
всички други въпроси, по които работим." 

Според него селското стопанство също е основна целева област. "Ако можем да 
помогнем  на  земеделските  производители  да  бъдат  по-продуктивни,  ние  не  само 
помагаме на тях, но и посрещаме световното предизвикателство на по-голяма нужда от 
храна".

Евродепутатите  от  Комисията  по  развитие  поставиха  въпроса  как  частната 
филантропия функционира заедно с помощите за развитие от страна на държавата.  Гейтс 
каза, че "дори ако искате да увеличите филантропията максимално, това няма да е за 
сметка на голямата правителствена помощ". 

Гейтс благодари на европейците за тяхната "голяма  щедрост", тъй като ЕС е най-
големият донор в света.

Според Гейтс голяма част от помощите се дава без да е конкретно насочена към 
спасяване на човешки живот. "Ние се учим да бъдем по-разумни с парите за помощи", 
добави той. 

На срещата с Бил Гейтс бе поставен въпросът как да сме сигурни, че големите пари 
отиват  при  подходящите  хора.   "Някаква  част  от  парите  се  използват  неправомерно, 
но....това е по-малко от 5%", смята Гейтс. "Ако изпращате пари за ваксини, можете да 
видите дали децата наистина са ги получили", обясни Гейтс. 

Народно събрание
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Делегация на ЕП на конференцията по проблемите на най-слабо 
развитите държави 

Търговия, а не помощ" - това според британския евродепутат Nirj 
Deva (ЕКР) е подходът, който ще помогне на най-слабо развитите страни 
да излязат от бедността. Г-н Deva ще води делегацията на Парламента на 
Конференцията на ООН, посветена на тези страни. Разговаряхме с Nirj 
Deva  и  неговата  колежка  Corina  Creţu  (Социалисти  и  Демократи, 
Румъния) за това как може да се помогне на най-бедните страни. 

48  държави  в  света  са  поставени  в  категорията  "най-слабо  развити  страни". 
Между 9 и13 май в Истанбул ще се проведе специална конференция на ООН, посветена 
на  техните  проблеми.  Делегация  на  Европейския  парламент  ще  присъства  на 
конференцията, а на 7 април 2011 г., на пленарното заседание в Страсбург, Парламентът 
прие официална позиция по този въпрос. 

Очакванията от конференцията ... 
Nirj Deva се  надява  повече  страни,  които  сега  са  категоризирани  като  слабо 

развити страни, да се придвижат нагоре и да излязат от това определение. "Единственото 
нещо, което развиващите се страни могат да изнасят, са селскостопански продукти. Не 
чрез помощ, а чрез търговия ние можем да помогнем за устойчивото развитие."

Г-жа Corina Creţu: "Тъй като последните три конференции бяха фокусирани главно 
върху принципи, очаквам тази да се съсредоточи повече върху резултатите, трябва да се 
формулират ясни цели за намаляване наполовина на броя на слабо развитите страни до 
2020 година." 

Ролята на ЕС и помощ от богатите страни 
Nirj Deva: "Слабо развитите страни са най-уязвими от изменението на климата, от 

недостиг на чиста вода и болести. Това удря най-слабите в обществото, особено децата, 
ние трябва да сме особено  чувствителни по тази тема, трябва да се избегне обогатяване 
на върха на пирамидата в тези страни."

Corina Creţu "Ние  трябва  да  дадем  приоритет  на  сигурността  на  храните, 
изграждане  на  производствения  капацитет  в  селското  стопанство,  промишлеността, 
секторът  на  услугите  и  инфраструктурата...  развитите  страни  трябва  да  премахнат 
структурните препятствия, които пречат на слабо развитите страни да посрещнат нуждите 
си". 
  Забавяне на прогреса - само три държави са излезли от категорията от 
1970 година насам 

Nirj Deva:. "Занимаваме се не с проблемите,  които би трябвало да ни занимават. 
Искаме да осигурим на тези страни достъп до пазарите на развитите страни, даваме 2 
милиарда за подпомагане на тези страни да търгуват с нас, но слабо развитите страни не 
получават тези пари....Има слабо развитите страни с дървета, покрити с плодове, но те не 
ги  изнасят,  понеже нямат капацитета  за  това...  нямат  съоръжения за  замразяване  на 
стоки и капацитет да  ги продават бързо.  Трябва да помогнем за създаването на тази 
инфраструктура. 

Corina Creţu :  Развитието  е  съвместно  предизвикателство  както  за  развитите 
страни,  така   и  за  развиващите  се  страни.  Имаме  дълъг  списък  с  приоритети,  но  не 
достатъчно внимание бе обърнато на възможността за прилагането им. В същото време 
развиващите се страни трябва да създадат благоприятна среда за устойчиво развитие, 
което включва доброто управление, демокрацията и зачитането на правата на човека. 
 

Източник: страницата на Европейския парламент
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Председателство на Съвета на ЕС

На 1 януари 2011 г.  Унгария пое ръководството  на ЕС след 
Испания и Белгия.

Унгария, която влезе в ЕС през 2004 г.,  ще председателства 
Съвета  на  ЕС  за  пръв  път.  Сред  нейните  приоритети  са 
стабилизирането  на  европейската  икономика,  разширяването  на 
Съюза, енергетиката и интегрирането на ромите.

http:/ /www.eu2011.hu

Новини от Европейската комисия

ЕС продължава подкрепата си за жертвите на 
противопехотни мини

Всяка година протиповопехотни мини отнемат живота 
на  10 000  души.  Много  повече  получават  непоправими 
увреждания  или  губят  любим  човек.  Голяма  част  от 
загиналите  и  пострадалите  са  цивилни  граждани, 

включително жени и деца.
Въпреки международните усилия за смекчаване на последствията от използването 

на  противопехотни  мини  по  света  в  около  65  страни  все  още  съществува  опасност, 
свързана с тях или други неизбухнали устройства.

ЕС е поел политически и финансов ангажимент към международната кампания. От 
влизането  в  сила  на  конвенцията  за  забрана  на  противопехотните  мини  (Отавската 
конвенция) през 1997 г. ЕС подкрепя нейната обща цел.
Между 2002 г. и 2009 г. ЕС и неговите страни членки са предоставили 1,8 млрд. евро за 
подкрепа на конвенцията. През същия период около 44 страни са получили от бюджета 
на Съюза повече от 300 млн. евро за намаляване на заплахата от противопехотни мини и 
за помощ за жертвите.

Сред проектите, които ЕС подкрепя в момента, са:
Ангола - общата цел е възстановяване на минимални условия на живот, както и 

подобряване на достъпа до районите, засегнати от мини и други неизбухнали устройства; 
Босна и Херцеговина - сред дейностите са операция по разминиране, финансова помощ 
за оборудване и обучение за националния център за обезвреждане на мини; 

Шри  Ланка  -  подкрепа  за  програми  за  разминиране,  които  ще  позволят 
завръщането на вътрешно разселени лица. 

На други места ЕС подкрепя образованието относно свързаните с мините рискове и 
програми за подпомагане на жертвите.

Народно събрание
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Освен тази дългосрочна помощ, на която много страни разчитат, ЕС също така е в 
състояние да реагира бързо по време на конфликт и след него, като участва в операции 
по разминиране и осигурява незабавна помощ за жертвите.

Дейностите в областта на мините са част от инструментите на ЕС за външна помощ 
и представляват важен елемент от всички хуманитарни политики и политики за развитие. 
Страните,  получаващи  помощ  от  ЕС,  трябва  да  определят  своите  приоритети  по 
отношение  на  мините,  което  гарантира  участието  на  национални  партньори  в  тези 
програми и дългосрочен ефект от тях.

Повече за прекратяването на използването на противопехотни мини 
4 април - Международен ден на ООН за осведомяване за опасността от мините и 

помощ за дейностите по отношение на мините 

Космическа стратегия за Европа

Предложената стратегия на ЕС за Космоса ще доведе до по-добра координация на 
инвестициите и ще стимулира растежа и създаването на работни места.

От  стратегически  и  икономически  съображения  ЕС  вече  разполага  със  свои 
собствени  програми  за  космическа  навигация  и  за  наблюдение  на  Земята  -  EGNOS 
(Европейска  геостационарна  служба  за  навигационно  покритие),  Галилео  и  ГМОСС 
(Глобален мониторинг на околната среда и сигурността).

Въз основа на тези програми Комисията желае да отиде по-далеч като разработи 
обща стратегия за Космоса , насочена към гарантиране на независимостта на ЕС 
и на неговата позиция на световен лидер в сферата на космическите технологии. За да 
постигне своите цели, ЕС трябва да поддържа независим достъп до Космоса.

EGNOS, първата стъпка на Съюза в сателитната навигация, вече работи в Европа и 
включва услуга,  гарантираща по-голяма сигурност на въздухоплаването. Чрез Галилео 
Европа ще се сдобие и със своя собствена глобална система за сателитна навигация, 
различна  от  американската  система GPS.  Системата на  ЕС за  наблюдение на Земята, 
ГМОСС, ще бъде готова през 2014 г.
Стратегическо планиране 

В новата стратегия се предлага:
завършване  на  Галилео,  прилагане  на  ГМОСС  и  разработване  на  редица  нови 

услуги за предприятията, правителствата и обществеността; 
усъвършенстване  на  ГМОСС с  цел  по-прецизно  наблюдение  на изменението  на 

климата; 
повишаване на способността на ЕС за наблюдение на неговите морета и граници и 

за по-ефикасно реагиране при кризи в Съюза и извън него; 
създаване на система за защита на комуникационните спътници и на друга важна 

космическа инфраструктура от космически отпадъци, астероиди и слънчева радиация; 
включване на ЕС в изследването на Космоса и предоставяне на достъп на всички 

страни от ЕС до Космоса и до Международната космическа станция; 
разработване  на  космическа  промишлена  политика  съвместно  с  Европейската 

космическа агенция и страните от ЕС; 
увеличаване  на  инвестициите  в  космически  изследвания  и  свързани  с  тях 

иновационни технологии; 
използване на постиженията в областта на космическите технологии в полза на 

транспорта,  околната  среда,  сигурността,  отбраната,  управлението  на  кризи, 
хуманитарната помощ и информационните технологии; 

водене на диалог по въпроси на Космоса с основните партньори САЩ и Русия и 
започване на дискусии с други космически нации, като например Китай, с цел развитие 
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на  по-тясно  сътрудничество  -  Космосът  трябва  да  се  превърне  в  неделима  част  от 
външната политика на ЕС, по-конкретно в полза на Африка. 

Икономически растеж и работни места 
Космическата  индустрия  допринася  пряко  за  стратегията  на  ЕС  за  растеж  и 

работни места  "Европа 2020".  По-добрите телекомуникации и системи за навигация и 
мониторинг  на  околната  среда  помагат  на  предприятията  да  разработват  нови 
иновационни услуги и по този начин да създават висококвалифицирани работни места, 
повече бизнес възможности и производни самостоятелни технологии.

В момента европейските производители на космически технологии имат годишен 
оборот от 5,4 млрд. евро и 31 000 души персонал. 11-те главни сателитни оператора в 
Европа имат 6000 служители и годишен оборот от 6 млрд. евро.

Следващи стъпки 
По-късно през 2011 г., след обсъждане на предложената стратегия, Комисията ще 

изготви конкретни предложения.
Повече за космическите програми на ЕС 

Източник: страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 04.04.-08.04.2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Консулска  закрила  за  гражданите  на  ЕС  в  трети  държави:  актуално  състояние  и 
перспективи - COM(2011) 149 Досие на документа

ПРОЕКТ  НА  КОРИГИРАЩ  БЮДЖЕТ  №  2  КЪМ  ОБЩИЯ  БЮДЖЕТ  ЗА  2011 Г.  - 
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ Раздел III — Комисия - COM(2011) 154 Досие 
на документа

БЯЛА КНИГА  -  Пътна  карта  за  постигането  на  Eдинно  европейско  транспортно 
пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на 
ресурсите - COM(2011) 144 Досие на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА  относно 
гаранциите, които се обезпечават от общия бюджет - Състояние към 30 юни 2010 г. - 
COM(2011) 150 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за 2010 
година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС - COM(2011) 160 Досие 
на документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

5.04.2011 L89
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2011 на Комисията от 4 април 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 326/2011 на Комисията от 4 април 2011 година 
относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита 
за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/210/ОВППС  на  Съвета  от  1  април  2011  година  относно  военна 

операция  на  Европейския  съюз  в  подкрепа  на  операциите  за  хуманитарна  помощ,  в 
отговор на кризисното положение в Либия. 

Решение 2011/211/ЕС на Комисията от 31 март 2011 година в приложение на член 
7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета във връзка с мярка за забрана, приета от органите 
на Обединеното кралство по отношение на спирачно устройство срещу падане с водач от 
типа HACA Leitern 0529.7102.

Решение  2011/212/ЕС:на  Комисията  от  4  април  2011  година  за  изменение  на 
Решение  2009/996/ЕС  относно  финансовото  участие  на  Общността  за  2009  г.  за 
покриване на разходите, извършени от Германия, Испания, Италия, Малта, Нидерландия, 
Португалия и Словения за борба с вредителите по растенията или растителните продукти. 

6.04.2011 L90
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията от 30 март 2011 година за прилагане на 
Директива  2009/125/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на 
изискванията  за  екопроектиране  на  вентилатори,  задвижвани  от  електродвигатели  с 
входна мощност между 125 W и 500 kW. 

Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април 2011 година за прилагане на 
Регламент  (ЕО)  №  1338/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
статистиката  на  Общността  в  областта  на  общественото  здраве  и  здравословните  и 
безопасни  условия  на  труд  по  отношение  на  статистическите  данни  за  причините  за 
смъртни случаи. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 329/2011 на Комисията от 5 април 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/214/ЕС на  Комисията  от  1  април  2011  година  за  изменение  на 

приложения  II и  IV към  Директива  2009/158/ЕО  на  Съвета  относно  ветеринарно-
санитарните  изисквания  за  вътреобщностната  търговия  и  вноса  от  трети  държави  на 
домашни птици и яйца за люпене.
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Решение  2011/215/ЕС за  изпълнение на Комисията  от  4  април 2011 година за 
изпълнение  на  Директива  97/78/ЕО  на  Съвета  по  отношение  на  претоварването  на 
входния граничен инспекционен пункт на пратки с продукти, предназначени за внос в 
Съюза или за трети страни. 

6.04.2011 L91
РЕШЕНИЯ 

Решение 2011/199/ЕС на Европейския съвет от 25 март 2011 година за изменение 
на член 136 от  Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на 
механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото. 

7.04.2011 L93
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 330/2011 на Съвета от 6 април 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 560/2005 за  налагане  на някои специфични ограничителни мерки, 
насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар.

Регламент (ЕС) № 331/2011 на Комисията от 6 април 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1120/2009 по отношение на използването на земя за производство на 
коноп в рамките на прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент 
(ЕО) № 73/2009 на Съвета. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 332/2011 на Комисията от 6 април 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/221/ОВППС на Съвета  от  6  април  2011 година за  изменение на 

Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар. 
Решение 2011/222/ЕС на Комисията от 5 април 2011 година за предоставяне на 

дерогации на определени държави-членки във връзка с предаването на статистически 
данни съгласно  Регламент (ЕО)  № 1338/2008 на Европейския парламент  и на  Съвета 
относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните 
и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за причините за 
смъртни случаи.

8.04.2011 L94
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на 
критерии  за  това  кога  определени  типове  скрап  престават  да  бъдат  отпадъци  по 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 

Регламент (ЕС) № 334/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  №  185/2010  за  установяване  на  подробни  мерки  за  прилагането  на 
общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването. 

Регламент (ЕС) № 335/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 1091/2009  по  отношение  на  минималното  съдържание  на  ензимен 
препарат от ендо- 1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и 
ендо-1,3(4)-бета- глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), като фуражна 
добавка във фуражи за пилета за угояване. 

Регламент (ЕО) № 1292/2008 по отношение на употребата на фуражната добавка 
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 във фураж, съдържащ диклазурил, монензин натрий 
и никарбазин. 

Регламент  (ЕС)  №  337/2011  на  Комисията  от  7  април  2011  година  относно 
разрешителното  за  ензимен  препарат  от  ендо-1,4-бета-ксиланаза  и  ендо-1,3(4)-бета-
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глюканаза  като  фуражна  добавка  за  домашни  птици,  отбити  прасенца  и  свине  за 
угояване. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 338/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 339/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 340/2011 на Комисията от 7 април 2011 година 
относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита 
за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 341/2011 на Комисията от 7 април 2011 година 
относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 19-ата индивидуална 
покана  за  търг  за  продажба  на  обезмаслено  мляко  на  прах  в  рамките  на  тръжната 
процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/224/ЕС на  Съвета  от  31  март  2011  година  за  установяване  на 

позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Международния съвет 
по зърното,  по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за 
търговията със зърно от 1995 г. 

Решение 2011/225/ЕС за изпълнение на Комисията от 6 април 2011 година относно 
временната забрана за пускане на пазара в Германия на детергента POR-ÇÖZ. 

Решение  2011/226/ЕС  на Комисията от  7  април 2011 година за удължаване на 
преходния период за придобиването на земеделска земя в Латвия.

9.04.2011 L96
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 342/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за 
изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 за установяване на списъци 
на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския 
съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното 
сертифициране. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 343/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за 
откриване  и  управление на тарифни квоти на Съюза  за  вина с  произход  от  Босна и 
Херцеговина.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 344/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  889/2008  за  определяне  на  подробни  правила  за 
прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  834/2007  на  Съвета  относно  биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното 
производство, етикетирането и контрола. 

Регламент (ЕС) № 345/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за забрана на 
риболова на северен пагел във води на ЕС и в международни води от зони VI, VII и VIII 
от страна на съдове под флага на Франция. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 346/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 347/2011 на Комисията от 8 април 2011 година 
относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита 
за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. март 2011 г.

Статистическо издание – ключови фигури в Европа
General and regional statistics - Key figures on Europe
EC 1609

Статистическо издание за Европа
EUROPE in figures
EC 1610

Издание относно болестите ХИВ, Малария и Туберкулоза
EU research fighting the three major deadly diseases: HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis - 
2007-2010
EC 1611

Издание относно европейския изследователски център - 7ма рамкова програма
Networking the European research area
EC 1612

Стратегия за безопасност на пътя - 2020
A Background document for the preparation of the strategic cuidelines for road safety up to 
2020
EC 1613

Проекти за периода 2007-2010 в социално-икономическите и хуманитарни науки
European research : socio-economic sciences and humanities - 2007-2010
EC 1614

Мониторинг на данъците и данъчните реформи в ЕС за 2010 година
Monitoring tax revenues and tax reforms in EU member states 2010
EC 1615

Издание относно Марио Сепи - като президент на Европейския икономически и 
социален комитет за периода октомври 2008 - октомври 2010 година
Mario Sepi's term as president : European economic and social 
Committee
EC 1616

Микроикономически  заключения  от  кризата  на  пазара  за  продукти  за  2009 
година
Microeconomic consequences of the crisis and implications for recovery
EC 1617

Годишен даклад за безопасност на храните за 2009 година
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Better training for safer food - annual report 2009
EC 1618

Статистически портрет на ЕС пред света
The EU in the world - a statistical portrait
EC 1619

Науката в услуга на Европа
A guide to the 2009 annual activity report of the European commission's directorate-general 
for research
EC 1620

Защо нараства социално-икономическото неравенство в Европа
Facts and policy responses in Europe
EC 1621

Издание относно болестите предавани чрез инжектиране на наркотици ( ХИВ и 
Хепатит )
Guidelines for testing HIV,  viral hepatitis and other infections in injecting drug users
EC 1622

Издание относно световни и устойчиви градове
World and european sustainable cities
EC 1623

Издание относно фискалната реформа в държавите-членки на ЕС
National fiscal governance reforms across EU member states
EC 1624

Издание относно икономическата програма за Гърция
The economic adjustment programme for Greece
EC 1625 / EC 1629

Издание относно предприсъединителните икономически програми на държавите 
кандидатки за членство на ЕС
Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU Commission assessments
EC 1626

Издание  относно  ефикасността  и  ефективността  на  разходите  за  висшето 
образование в ЕС
Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU
EC 1627

Издание  относно  прогреса  и  ключови  перспективи  за  адекватни  и  устойчиви 
пенсии в Европа
Progress and key challenges in the delivery of adequate sustainable pensions in Europe
EC 1628

Доклад относно икономическия напредък за присъединяване за 2010 година
Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of the 2010 - 
progress reports and opinions
EC 1630
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Доклад относно здравната система за 2010 година
Joint report on health systems
EC 1631

Издание относно пазара на труда и заплатите през 2009 година
Labour market and wage developments in 2009
EC 1632

Издание относно икономическа прогноза в ЕС - 2010 година
European economic forecast - autumn 2010
EC 1633

Издание  относно  насилието  срещу  жените,  равенството  между  половете, 
соцалното изключване и здравна стратегия
Violence against women and the role of gender eqality, social inclusion and health strategies
EC 1634

Издание за дискриминацията
Trade union practices on anti-discrimination and diversity
EC 1635

Издание  относно  средствата  за  справяне  със  социалното  изключване  и 
дискриминацията на ромите в ЕС
Improoving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU
EC 1636

Издание относно социалния диалог за 2010 година
European sectoral dialogue
EC 1637

Справяне с дискриминацията през 2009 година
Promoting equality: activities on fighting discrimination in 2009
EC 1638

Издание относно заетостта в Европа
Self employment in Europe – 2010
EC 1639

Живот и работа в Европа - 2009
Living and working in Europe – 2009
EC 1640

Статистическо издание относно ключовите фигури в бизнеса
Key figures on european business
EC 1641

Статистическо издание относно енергетиката и транспорта през 2010 година
EU energy and transport in figures – 2010
EC 1642

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

17



Седмичен бюлетин Брой 13
11 април 2011 г.

           Народно събрание
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